Cartilha de Ações Essenciais ao Gestores Municipais no inicio de Gestão

Dom, 24 de Janeiro de 2021 21:12 - Última atualização Dom, 24 de Janeiro de 2021 21:17

Cogemas Informa
A Sedese por meio da Subas, visando orientar os novos Gestores Municipais da Assistência
Social dentro os 853 municípios mineiros, elaborou uma cartilha contendo um escopo de
informações, sistemas e ações essenciais para a gestão local e bom andamento da
operacionalização do Sistema Único de Assistência Social.

Atenção
Para facilitar o entendimento, a cartilha esta separada em tópicos conforme segue:

1. Os principais Instrumentos de Gestão do SUAS: neste tópico foi traduzido de forma
resumida o CPF do SUAS ou seja o papel dos Conselhos, dos Planos e dos Fundos de
Assistência Social, com destaque para os recursos, federais e estaduais, que compõem o
cofinanciamento da Política de Assistência Social;
2. A Rede Socioassistencial: neste tópico possui um levantamento dos equipamentos e os
serviços, programas e benefícios ofertados no âmbito da Política de Assistência Social;
3. Os Sistemas de Informação do SUAS: neste tópico estão as principais ferramentas e
sistemas disponíveis para obter informações sobre a gestão, controle social e provimento dos
serviços e benefícios socioassistenciais, bem como os preenchimentos e as atualizações
necessárias nos primeiros meses de gestão;
4. Principais normativas do SUAS: neste tópico foi citado as principais normas que
regulamentam o SUAS e onde poderá encontrá-las; e
5. Contatos importantes: nesta seção foi destacado alguns contatos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), da SUBAS e Diretorias Regionais, parceiras no
apoio técnico aos municípios no âmbito do SUAS.

- Recomendamos a leitura em sua integra da cartilha conforme segue o link:
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-

http://social.mg.gov.br/images/SUBAS/Cartilha-Novos-Gestores_REVISADO-1.pdf
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